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Z ápi s ni ca

z 3.zasadnutiaMestskéhozastupiteľstvaČadca,
konanéhodňa26.mája2016o 8.30hod.v budoveMsÚČadca

Z celkovéhopočtu25poslancovsazasadnutiaMestskéhozastupiteľstva
Čadcazúčastnilo23poslancov.

Ďalejboliprítomní:prednostka MsÚ,asistentprednostkyMsÚ,hlavný
kontrolórmestaČadca,vedúcioddeleníMsÚČadca, zástupcanáčelníkaMsP,
riaditeliariadenýchpríspevkovýchorganizáciímestaČadca,zástupcoviamédií,
kronikárkamesta,občaniamesta.

Prezenčnálistinatvoríprílohuč.1tejtozápisnice.

V diskusiia interpeláciivystúpilitítoposlanci,poslankynea ostatníprítomní:

Ing.MilanGura -primátormestaČadca

Mgr.MiroslavaMináriková -poslankyňaMZ

Ing.ĽubomírVojár,PhD. -poslanecMZ

VladimírMalík -poslanecMZ

PavolŠtrba -poslanecMZ

Mgr.JaroslavKlus -poslanecMZ

Mgr.MarcelŠulo -poslanecMZ

Ing.JozefPohančeník -poslanecMZ

JUDr.JozefPajer -poslanecMZ

JUDr.PeterStrapáč,PhD. -poslanecMZ

Ing.JánDrobil -poslanecMZ

Mgr.MartinKlimek -poslanecMZ

JUDr.JánMacura -poslanecMZ

JUDr.JánKlučka -hlavnýkontrolórMestaČadca

Mgr.ZuzanaMacurová -poverenávedením oddelenia

ekonomického a správymajetkuMsÚČadca

PaedDr.JánPolák -vedúcioddeleniaŠKMaŠMsÚČadca

Ing.JaroslavHacek -zástupcaprednostkyMsÚČadca

Ing.AnnaZbojanová -prednostkaMsÚČadca
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Pro gra m:

1/Otvoreniezasadnutiamestskéhozastupiteľstva,schválenieprogramurokovania,

voľbanávrhovejkomisie,overovateľov,pracovného predsedníctvaa určenie

zapisovateľa zápisnice

2/ZáverečnýúčetmestaČadcazarok2015

3/Správaovýsledkuhospodáreniapríspevkovýchorganizáciízarok2015

4/I.zmenarozpočtuMestaČadcanarok2016

5/OdňatiemajetkuMestaČadcazosprávyrozpočtovejorganizáciiMestaČadca

6/I.zmenarozpočtupríspevkovýchorganizáciíMestaČadcanarok2016

7/Dodatokč.1kVšeobecnezáväznémunariadeniuMestaČadcač.101/2009o

poskytovanídotáciízrozpočtumesta

8/PresťahovanieCentravoľnéhočasuzbudovysúpisnéčíslo2851naul.

KukučínovavČadcidobudovysúpisnéčíslo752naul.JánaAmosa

KomenskéhovČadci

9/Dodatokč.2kVšeobecnezáväznémunariadeniuMestaČadcač.118/2011o

výškepríspevkunačiastočnúúhradunákladovapodmienkyúhradyvškolskej

jedálninajednojedlopodľavekovýchkategóriistravníkovvzariadeniach

školskéhostravovaniavzriaďovateľskejpôsobnostiMestaČadca

10/ Dodatokč.4kVšeobecnezáväznémunariadeniuMestaČadcač.74/2008o

výškemesačnéhopríspevkuzapobytdieťaťavmaterskejškolenačiastočnú

úhraduvýdavkovvmaterskýchškoláchnajednodieťavzriaďovateľskej

pôsobnostiMestaČadca

11/ Správaovýsledkochkontroly

12/ PlánkontrolnejčinnostinaII.polrok2016

13/ Kúpa,predajaprenájommajetku

14/ Rôzne

15/ Záver
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Ro k o v a n i e

3.zasadnutieMestskéhozastupiteľstvaČadcaotvorila viedolIng.MilanGura,
primátormestaČadca.

Konštatoval,že zasadnutieMZČadcabolozvolanénazáklade§13,ods.4,
písm.a)zákonaSNRč.369/1990Zb.o obecnom zriadení.Z celkovéhopočtu25
poslancovMZČadcaboloprítomných23poslancov,takžeMZČadcaboloschopné
právoplatnesauznášať.

NazasadnutíMZČadcaprivítalvšetkýchprítomnýchposlancovMZČadca,
prizvanýcha ostatnýchprítomných.

Za overovateľov zápisnice navrhol:Vladimíra Malíka a MUDr.Annu
Korduliakovú,poslancovMZČadca.

VedenímzápisnicepoverilIng.PetruĎuranovú,pracovníčkuMsÚČadca.

K bodu1)
Otvoreniezasadnutiamestskéhozastupiteľstva,schválenieprogramurokovania,
návrhovejkomisie,overovateľov,pracovnéhopredsedníctvaa určeniezapisovateľa
zápisnice

Overovatelia: VladimírMalík
MUDr.AnnaKorduliaková

Návrhovákomisia: JUDr.PeterStrapáč,PhD.
Ing.JánDrobil

Pracovnépredsedníctvo:Ing.MilanGura,primátormestaČadca
Ing.FrantišekPrívara,zástupcaprimátoramestaČadca
PaedDr.JaroslavVelička,zástupcaprimátoraMesta

Čadca
Ing.AnnaZbojanová,prednostkaMsÚČadca
JUDr.PeterStrapáč,PhD.,poslanecMZ
Ing.JánDrobil,poslanecMZ

NadoplnenieprogramurokovaniasainformovalposlanecMZMgr.Marcel
Šulo.ZaujímalsaobodprogramuSprávaostaveverejnéhoosvetleniamestaČadca,
ktorýbolzrokovaniamestskéhozastupiteľstvavminulostistiahnutýadoterazsav
programeopätovneneobjavil.

Ing.MilanGura,primátormestaČadca,informoval,žepripravovanásprávao
StaveverejnéhoosvetleniamestaČadcabudepredmetom rokovaniajúnového,to
znamenánajbližšieho rokovaniamestského zastupiteľstva.Zároveň informoval
prítomných,ženavrhujeupraviťzmenuvprogramerokovaniapresunombodučíslo7
Dodatokč.1kVZN MestaČadcaoposkytovanídotáciizrozpočtumestač.
101/2009nabodčíslo4.
/Hlasovanie:Za:22,Proti:0,Zdržalsa:0/.
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Mestskézastupiteľstvoprijalok tomutoboduprogramuuznesenieč.
37/2016

K bodu2)
ZáverečnýúčetmestaČadcazarok2015

Materiálk tomutoboduprogramutvoríprílohuč.2zápisnice.

Ing.JánDrobil,poslanecMZ,konštatoval,žemestoČadcazarok2015
dosiahloveľmidobrévýsledky.Finančnákomisiamestskéhozastupiteľstvamesta
Čadcapozitívnezhodnotilanajmädosiahnutéúspechyako:prebytokhospodárenia
mesta383tis.eur,zníženiezáväzkovoviacako50%,zníženiedlhovejslužbyoproti
predchádzajúcemurokuoviacako10%avyzdvihlastanoviskonezávisléhoaudítora,
ktorébolobezvýhrad.NazákladeuvedenéhoodporúčaMZprijaťZáverečnýúčet
mestaČadcazarok2015,atobezvýhrad.V závere poslanec poďakovalzaprácu
a veľmidobrévýsledkyvedeniumestaČadca
azamestnancom MsÚČadca,vedeniuazamestnancom príspevkovýchorganizácií
mestaČadca.

Mgr.MarcelŠulo,poslanecMZ,sadožadovalvysvetliť,akoboladoteraz
mienenáprezentovanákritikanavedenieprávnehooddeleniamestaČadca,nakoľko
zústpánaposlancaapaniprednostkyterazodznelainformáciaoradikálnomznížení
mestskýchpohľadávok.

Ing.JánDrobil,poslanecMZ,informovalposlanca,žeceláproblematikabola
riadneprediskutovanáprávenafinančnejkomisiimestskéhozastupiteľstvamesta
Čadca,ktorejjetiežčlenom aktorejsap.poslanec,Mgr.MarcelŠulo,už2-krát
nezúčastnil.Doterajšiu kritiku považuje za opodstatnenú a verí,že doteraz
zrealizovanékrokyvedeniamestabudúúčinnéaprácaoddeleniasanaštartujea
zintenzívnivoblastivymáhaniapohľadávok.

Ing.Milan Gura,primátormesta Čadca,v závere diskusie poďakoval
prednostkeMsÚČadcaa všetkým,ktorísanatvorbeavýsledkochzáverečnéhoúčtu
mestaČadcapodieľali.Prerokovanýdokumentpovažujezajedenznajdôležitejšícha
jehoobsahzaveľmiúspešný.

Mestskézastupiteľstvoprijalok tomutoboduprogramuuznesenieč.
38/2016

K bodu3)
SprávaovýsledkochhospodáreniapríspevkovýchorganizáciíMestaČadcazarok
2015

Materiálk tomutoboduprogramutvoríprílohuč.3zápisnice.
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Mgr.MarcelŠulo,poslanec MZ,upozornilna formálnu chybovosťv
predloženommateriáliočinnostiMPSČadca,nakoľkov texte,včastihovoriacejo 4.
riaditeľskejzmenerozpočtujeuvedenéuznesenieč.89/2011,ktoréhovoríospráveo
odpredajiverejnéhomajetkuanieozmenerozpočtupríspevkovejorganizáciemesta.

Ing.PeterLariš,riaditeľMPSČadca,sazachybuospravedlnilanavrhol
prítomným,že chybu odstránia doručíposlancom vsprávnom znení.Uistil
prítomných,ženejdeoúmysel,aleochybuvpísaní.Poďakovalzaupozornenie.

Mgr.MarcelŠulo,poslanecMZ,nazákladeuvedenéhonavrhol,abysabod
stiahola opravil,lebotaktoniejeposlancomjasné,čobolopredmetomriaditeľskej
zmenyaniejeimanijasnýobsahuznesenia,nazákladektorejsazmenarealizovala.
Zároveňnavrhol,abytak,akoMsÚ predkladáinformatívnesprávyozmenách
rozpočtu,robiliajpríspevkovéorganizáciemestaČadca.Docielisatakprehľadnosťs
narábaním verejnýchzdrojov.InformovalsaďalejuriaditeľaMPSČadca,včom
konkrétnespočívalauvedená4.riaditeľskázmenarozpočtuMPSČadca.

Ing.PeterLariš,riaditeľMPSČadcainformoval,žešloopresunfinanciímedzi
jednotlivýmipoložkamirozpočtu.

Mgr.MarcelŠulo,poslanecMZČadca,sadožadovalodriaditeľakonkrétne
uviesť,včom spočívalpresun.Jetohonázoru,žeakšloopresunväčšieho
finančnéhoobnosu,stojízazváženieprebudúcnosťrozhodovaťotakýchtozmenách
na zastupiteľstvea nierealizovaním riaditeľských zmien.Ďalejuviedol,žek
chýbajúcejinformáciísanedádopátraťanizpredloženéhomateriálu,anizinternetu,
apretojenázoru,žejeťažkéotejtosprávehlasovať,nakoľkonemájasnúodpoveď.
Nazákladeuvedenéhonavrholvedeniumestapredloženúsprávustiahnuťazaradiťju
doďalšiehoMZajsdopracovanímaopravenímformálnychchýbvmateriáli.

Ing.MilanGura,primátormestaČadca,uistilprítomnýchposlancov,žev
uvádzanejriaditeľskejzmene nejde o žiadne radikálne presuny finančných
prostriedkov,čiinézávažnépochybeniazostranyMPSČadca,apretonevidídôvod,
prečotentomateriálnepredložiťnahlasovanieposlancom.

Mgr.MarcelŠulo,poslanecMZ,ajnazákladeuvedenéhotrvalnastiahnutí
materiálu,jehodopracovaníaodstráneníuvedenýchchýb.Akbysabralpredkladaný
materiállennavedomie,vedelbysikompromisaposunutiedohlasovaniapredstaviť,
noakideoschváleniemateriáluMZ,jeradikálneproti,pretoženiktozprítomných
reálnenevie,očom hlasuje.ZároveňsauriaditeľaMPSČadcainformovalna
realizovanúinvestičnúakciu-dokončeniechodníkanasídliskuKýčerkaprikostole.
Uviedol,žeMZvroku2015schválilofinancienarealizovanieuvedenéhodielavo
výške3tisíceur,novystavenáfaktúravtomtoprípadehovoríosumecezviacako
18tis.eur.Pretosapýta,akosazoschválenejpoložky3tis.eurstanevyfakturovaná
18tis.investícia?

Ing.PeterLariš,riaditeľMPSČadca,informoval,žeMPSČadcarealizoval
súborverejnýchobstarávaní,a tým sadosiahloefektívnejšiečerpanieašetrenie
finančnýchprostriedkov.Následneušetrenéfinanciemohlibyťpoužitéviných
investičnýchakciáchrealizovanýchMPSČadcasvedomímvedeniamestaČadca,a
tedaajnavýšeníminvestícií,sktorýmisarátalolensčiastočnou,nutnourealizáciou.
Uplatnilasaspomínanáriaditeľskázmena.

Mgr.MarcelŠulo,poslanecMZ,uviedol,žedanémurozumie,lenchcevysvetliť,
akotoboloformálnemožné,akoprebehloverejnéobstarávanie,realizáciaa
následnáfakturácia.Uvedenýchodníkbolrealizovanývjúni,fakturáciaprebehlavjúli
aspomínanázmenarozpočtuvnovembri.Trvánainformácií,kdesakdanej
odpovedimôžedopátraťaakýmspôsobomsapostupovalo.Jenázoru,žezmenyby
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samalizrealizovaťskôr,akosaniečozrealizuje.Veďniejemožnénakladaťnad
schválenýrozpočet.Nekritizuje,žesadanáinvestičná akcia zrealizovala,ide
o dobrú vec,len je otázne,načo sa niečo schvaľujeanáslednedopasujedo
rozpočtu.

Ing.MilanGura,primátormestaČadca,uistil,žetieto prostriedkyboli
investovanésprávneaniekedyjeskutočnepotrebnévrámcinakladaniasfinančnými
prostriedkamiimprovizovaťafinanciemedzipoložkamirozpočtupresúvať.Všetkoje
všakvsúladesozákonom,očom hovoríajsprávanezávisléhoaudítora,čisprávy
kontrolyhlavnéhokontrolóramesta.Vyzvalposlanca,abynespochybňovalniečo,čo
saurčiteurobiloaslúžiobčanomKýčerky.

Mgr.MarcelŠulo,poslanecMZ,saďalejinformovalnachodníkvčastipri
Bielom dome,ktorýnevidízakomponovanývrozpočteabolnaňužvminulosti
vyčlenenýfinančnýbalík 12tisíc eur.Už terazhovoríme rádovo o niekoľko
tisícocheur.V materiáloch to
vzmenerozpočtu nieje,apretosapýtaa nehodnotí,čitobolo,alebonebolo
zákonné.

VladimírMalík,poslanecMZ,svojevystúpeniekdanejtémepovažujeza
nezaujaté,nakoľkoonsámnebol,anineplánujebyťzamestnancomMPSČadca,ako
jejehokolegaposlanec.VrátilsakpredchádzajúcemubodurokovaniaMZ,kdesa
schválilZáverečnýúčetmestaČadcazarok2015aktorýobsahovalčastiajo
hospodáreníjednotlivýchpríspevkovýchorganizáciímesta,naviactentodokument
obsahovalajsprávunezávisléhoaudítoraakontrolóramesta,pretosavyjadril,žezo
stranykolegu,poslancaMgr.MarcelaŠulapovažujejehovýstupakodôsledok
naštrbenýchvzťahova jehopôsobenia askončeniačinnostipreMPSČadca.

Ing.JozefPohančeník,poslanecMZ,savyjadril,žehozarazilvýstupplný
emócií
apredkladaniapochybnostíočinnostiavedeníMPSČadca.Otoviachotozarazilo,
leboprávep.poslanec,Mgr.MarcelŠulo,bolvtom časevovedeníspomínanej
organizáciemesta.Tiežmuprídezjehostranyneprofesionálne,žeakprišielna
chybovosťvpredloženommateriáliajemuniečo,akoposlancovinejasné,moholsi
dorokovaniatietoveciobjasniť,čiužsvedenímmesta,alebopriamosMPSČadca.

JUDr.PeterStrapáč,PhD.,poslanecMZ,sakprebiehajúcejdiskusiimedzi
riaditeľomMPSČadcaaposlancomMZvyjadril,žeideodosťzvláštnudebatu,kde
riaditeľMPSČadcamusíodpovedaťnaotázkysvojhobývaléhozástupcu.Nerozumie,
akosatedaprácavykonávala,akosachodilodopráceaakosaprácakontrolovala.
Jemujasné,žesamotnýriaditeľnemoholbyťprikaždejvykonanejpráci,apráve
mediálneznámejší,ktorýprezentovalprácuMPS Čadca,bolpráve jehobývalý
zástupcaMPSČadca.Osobneje
sčinnosťouMPSČadcaveľmispokojný,veďvrámcitechnikyapracovnýchsíl,ktorú
má,odvádza výbornú prácu pre mesto.V závere poďakovalriaditeľovia
zamestnancom MPSČadcaadodal,žeajsamotníľudiačinnosťpodnikuvnímajú
pozitívne.Pracovnícisúvovysokom pracovnom nasadeníkaždýdeňaichčinnosť
premestovidieť,keďtrebaulicesaposypávajú,následnéčistia,keďprídečaskosby
–kosísa,odpad savyvážaalikviduje,robiasamimoriadnezberyazbernýdvor
fungujetiež.

Mgr.MarcelŠulo,poslanecMZ,chápe,žeúlohoujehokolegovjeobhajovať,no
niekedyjeskutočne,akovidieťajvtomtoprípade,ťažkoobhájiťneobhájiteľné.
Správy,oktorésajehokolegoviaopierajú,nehovoriaorozhodnutiachriaditeľaMPS
Čadcaalebo
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ospokojnostičinnostipodniku,predložilisatuinformácieochýbajúcich15tis.eur.
Pretonaďalejtrvánatom,žepokiaľsatumáschváliťsprávaohospodárenípodniku,
nechsadopracujeaopraví.Zdôraznil,žetuideonakladaniesverejnýmizdrojmi.

Hlasovanie:ZA:16PPROTI:0ZDRŽALSA:6

Následnebolipredloženésprávyza
KultúrneinformačnécentrummestaČadca
(Hlasovanie:ZA:23PPROTI:0ZDRŽALSA:0)
a
DombytČadca
(Hlasovanie:ZA:23PPROTI:0ZDRŽALSA:0),ktoréboliprijatébezdiskusie.

Mestskézastupiteľstvoprijalok tomutoboduprogramuuznesenieč.
39/2013

K bodu4)
Dodatokč.1kVZN MestaČadcaoposkytovanídotáciizrozpočtumestač.
101/2009

Materiálk tomutoboduprogramutvoríprílohuč.4zápisnice.

VladimírMalík,poslanecMZ,predloženýnávrhplnepodporuje,nakoľkopráve
príkladospeváckejsúťaživPetrohradejetohodôkazom.Verí,žepodobnýúspechsa
podadíčiužšportovcom mesta,speváckemutelesualeboinémujednotlivcovia
budememaťrukyrozviazanépreichfinančnúpodporu.Tentonávrhtomudáva
zelenú.

Mestskézastupiteľstvoprijalok tomutoboduprogramuuznesenieč.
40/2016

K bodu5)
I.zmenarozpočtuMestaČadcanarok2016

Materiálk tomutoboduprogramutvoríprílohuč.5zápisnice.
Mgr.JaroslavKlus,poslanecMZ,uviedol,ženaminulom zasadnutíMZ

požiadalvedeniemestaozaradenieinvestície–Úpravucestydomestskejčasti
Bukov–na„kopečku“,nakoľkolokalitajeveľmineprístupnáprezáchrannézložkyaje
nutnédanýstavokamžiteriešiť.Novpredloženom materiálinaschválenienevidí
zaradenieuvedenejinvestície,pretosadožadovalvysvetleniaauviedol,žepokiaľmu
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nebudevysvetlené,prečoniejesúčasťoutejtozmenyuvedenáúpravacesty,
nepodporíI.zmenurozpočtu.

PhDr.PavolHoleštiak,PhD.,poslanecMZ,položilotázkuohľadomkomentára
včasti4-ekonomickáoblasťnastranečíslo4,kdesauvádzazvýšeniepríspevkupre
MPSČadcao122273eur,novprílohečíslo1jevrámciI.zmenyuvedenáčiastka
132273eur.Niejemupretojasné,ktorásumajesprávna?

Mgr.ZuzanaMacurová,poverenávedením oddeleniaEaSM MsÚČadca,k
danémunesúladuuviedla,žeideochybuvpísaníazasprávnujepotrebné
považovaťsumuvovýške132273eurtak,akojeuvedenévprílohečíslo1pre
príspevokpreMPSČadca.

PhDr.PavolHoleštiak,PhD.,poslanecMZ,saešteinformovalnauvedenú
pohľadávkuzroku2015vovýške165273eur,nakoľkomuz uvedenéhoniejejasné,
čiideopohľadávkualebozáväzok.

Mgr.ZuzanaMacurová,poverenávedením oddeleniaEaSM MsÚ Čadca,
uviedla,žeideopohľadávkuzroku2015.Išlotedaonášdlh,toznamená,žeMesto
ČadcadlhovaloMPSČadca.

PhDr.PavolHoleštiak,PhD.,poslanecMZ,bolsvysvetlenímspokojný,nopre
budúcnosťnavrhol,abytietočíslaboliriadnevkomentárochpopísanéatým
vysvetlené.Zároveňpripomenul,ževedeniumestaposkytolvminulostivzor,ktorý
využívajúviacerésamosprávyaktorýjepodľajehonázoruprehľadnejší,čitateľnejšía
uľahčíorientáciuposlancov,atýmsaodbúramnožstvootázoknarokovaníMZ.

Mgr.MarcelŠulo,poslanecMZ,sainformovalnapoložkuvprílohečíslo1,kde
savrámciI.zmenyrozpočtuobjavujepoložkavovýške15tisíceurnaúdržbu
verejnéhoosvetlenia.Nebolomuúplnejasné,prečosatátosumaobjavujevrozpočte,
keďzasprávuverejnéhoosvetleniavmesteČadcazodpovedákoncesionár.Zároveň
sainformovalnaodkazv rozpočte,naplatnúzmluvunavýstavbukúpaliskavmeste
Čadca.Uždlhšiudobučakánasprávuvedeniamestaohľadomplatnosti/neplatnosti
uvedenejzmluvyodielo.

Ing.MilanGura,primátormestaČadca,kdanejveciuviedol,žepodpísaná
zmluvabývaléhovedeniamestaČadcasozhotoviteľomdielajeprávneplatnáapre
mestozáväzná.Momentálneprebiehajúintenzívnerokovaniavedeniamestaakreuje
safinálnapodobaletnéhokúpaliskavmesteČadca.S prácamibysamalozačať
eštetentoroktak,abytakto

orokbololetnékúpaliskoodovzdanéplnekužívaniu.

Ing.AnnaZbojanová,prednostkaMsÚČadca,uviedlakupoložkeúdržba
verejnéhoosvetleniavovýške15tisíceurnasledovnévysvetlenie.MestoČadcapo
uzatvoreníkoncesnejzmluvysospoločnosťouCofelydostalodomajetkuďalšie
verejnéosvetlenie,ktorénebolopredmetom uvedenejkoncesnejzmluvy.Ztoho
vyplýva,žečastiakokruhovýobjazdpodŽarcom aPalárikovaulicamusíMesto
ČadcaprevádzkovaťcestouMPSČadcaz vlastnýchzdrojov.

Mgr.MarcelŠulo,poslanecMZ,nazákladeuvedenéhonavrhol,abysadané
verejnéosvetlenievrátilodosprávyMPSČadca.

JUDr.JozefPajer,poslanecMZ,sainformovalnaoblasťrozpočtuRekreácia,
kultúraanáboženstvo,včastiTransferyobčianskymzdruženiamanadáciám,kdev
položkevrámciuvádzanejI.zmenyrozpočtudochádzaknavýšeniuosumu39tisíc
euraodvolávasanaprílohučíslo3.Popreštudovaníprílohyčíslo3dochádzak
nesúladuvýškydotácie,ktoráhovoríorozdelenídotácie31tisíceurzozačiatkuroka.
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Nazákladeuvedenéhomupretoniejejasné,akosasuma39tisíceurrozdelí,keďto
niejesúčasťouuvádzanejprílohyanavrhovanýnovýbalíkfinanciíniejeadresne
rozdelenýjednotlivýmšportovýmklubom.

Ing.MilanGura,primátormestaČadca,kdanémuuviedol,žeMZschvaľuje
novýbalíkfinanciíprešportovékluby,atovnavrhovanejvýške39tisíceur,no
nehovoríešteo tom,akosafinancieprerozdeliamedzijednotlivéšportovékluby.
K tomu,akosafinancierozdeliaon,akoprimátor,nerozhoduje,otom predsa
rozhodujúposlancinazákladesvojichnávrhov,pretoaninávrhnaprerozdelenie
netvorísúčasťuvedenejprílohyčíslo3.

JUDr.PeterStrapáč,PhD.,poslanecMZ,nadviazalnaotázkukoleguposlanca
JUDr.JozefaPajeraauviedol,žejeveľmirád,žesasplnilsľubvedeniamesta,ktorý
odznelzačiatkomrokaadoI.zmenyrozpočtusadostalanavýšenápoložkadotácií
prešportovéklubyvmesteČadca.Poďakovalvedeniumestaapredložilnávrhako
poslanecapredsedaKomisiemládežeašportupriMZvČadcinarozdeleniesumy
39tisíceur.Návrhpredložilzožiadostíšportovýchklubovavsúladesoschváleným
Dodatkomčíslo1VZNč.101/2009oposkytovanídotáciízrozpočtumestaanavrhol
MZrozdeliťfinančnéprostriedkynasledovne:

FutbalovýklubČadca30tisíceur,

MestskýstolnotenisovýklubČadca5tisíceur,

KlubkaratepriTJZZOČadca2tisíceur,

HádzanárskyklubPRATEXČadca2tisíceur.

Požiadalkolegovopodporenienávrhu,nakoľkoideonosnéšportovéklubyv
mesteČadcaaktorétietonavýšenéfinančnéprostriedkypotrebujúpresvojeďalšie
fungovanie.FutbalovýklubČadcazískalvjanuáridotáciulen9400eur,pričom
zastrešujenajviacšportovcov,ktorípôsobiav 18-tichdružstváchatátosuma
nepostačuje na jeho činnosť. Následne požiadal o podporu Mestského
stolnotenisovéhoklubuČadca,ktorýrobíaodvádzakvalitnúprácu aakojediný
reprezentujemestoČadcananajvyššejúrovni.Dlhodoboklubhráakojedinýextraligu
adosahujepoprednépriečkyvsúťažiach,apretojetohonázoru,žetátopodporaje
adekvátna.NáslednevenovalpárslovajklubukaratepriTJZZOČadca,ktorýpatrí
medzitradičnýklubkaratevmesteanavrhovanénavýšeniejeoprávnené.Od
septembrazačínasvojučinnosťHádzanárskyklubPRATEXČadcaatietofinančné
prostriedkyvoformedotáciepoputujúnarozbehklubu.PreČadcubudeveľkým
prínosom,aksapodaríoživiťhádzanúvnašommeste.

Mgr.MarcelŠulo,poslanecMZ,ocenilsnahuvedeniamesta,žeinvestujedo
športu.Onsám navrhovalnavýšeniefinanciípodobne,akokolega,poslanecJUDr.
PeterStrapáč,PhD.Zaujímalsa,čirokovanieorozdeleníuvedenýchfinanciíbolo
prejednanénaKomisiimládežeašportupriMZvČadci.Chcesavyhnúťprípadným
vnútorným vojnám medzišportovýmiklubmi,ktorédorozdelenianiesúvnávrhu
zahrnuté.

PhDr.PavolHoleštiak,PhD.,poslanecMZ,vyjadrilsúhlassnavýšením
finančnýchprostriedkovpreuvádzanéšportovékluby.Zároveňchcezdôrazniť,žev
mestepôsobíviacerotradičnýchklubov,ktorésizaslúžiaichpodporuanielentieto4
navrhovanékluby.Chýbajúmutam zvučnéklubyakoKlubKysuckéhomaratónu,
KysuckášachováškolaČadca,TJLokomotívaČadca.Úmyselrozdeleniafinancií
považujezadobrý,aletrebamyslieťnaviacakona4kluby,ktoréodznelivnávrhu.
Navrhol,abyrozdeleniefinančnéhobalíkaprešportovéklubyboloprediskutovanév
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komisií,následnenaradeaažpotomabyposlanciMZodsúhlasiliichpridelenie.

VladimírMalík,poslanecMZ,sarovnakoakokolegaposlanecMgr.Marcel
Šulochcelopýtať,čirozdelenietýchtofinančnýchprostriedkovboloprediskutovanév
komisiímládežeašportupriMZvČadci.Určitenávrhvšakpodporí,jepresvedčený,
žesinavýšeniefinančnýchprostriedkovzaslúžiavšetkyklubyaterazzačíname
postupneprideľovaťviacfinančnýchprostriedkovdošportu.Tentonávrhpodpory
týchto4klubovberieakonutnénaštartovanie,ktoréjepotrebné čonajrýchlejšie
podporiť.

JUDr.JozefPajer,poslanecMZ,úmyselpovažujezachvályhodný,stotožnilsa
svyjadrenímkoleguposlancaPhDr.PavlaHoleštiaka,PhD.Jerovnakopresvedčený,
žekrozdeleniunovéhofinančnéhobalíkaprešportmalapredchádzaťširšiadiskusia
atakýtonávrhmalbyťposlancompredloženývdostatočnomčasovompredstihu,aby
mohliadekvátnenaňreagovať.Vzáverenavrholmateriálstiahnuťzrokovania,
predložiťtokomisii,abysanovéschválenéfinančnéprostriedkydostalikukaždému
klubu,ktorý aktívne vykonáva činnosť. Osobne si dohliadne na činnosť
hádzanárskehoklubu,ktorýhlásisvojučinnosťvseptembri,nakoľkovie,žetam
momentálnepôsobia3,4ženy.Radšejbyvidelinvestíciudomládežníckejhádzanej,
ktorápôsobípodMestskýmšportovýmklubom–hádzanáČadca.

Ing. ĽubomírVojár,PhD.,poslanecMZ,upozornilposlancov,žesatýmto
zastupiteľstvom schválilonovéVZN,ktorédávamožnosťšportovým klubom sao
dotácieuchádzať2-krátročneaponovomdo30.6.Ztohodôvodunavrhol,abysa
naprebiehajúcomzastupiteľstveeštenovýbalíkfinančnýchprostriedkovnerozdelila
počkalosadotermínupodávaniažiadostí,nakoľkoniejezaručené,čieštenejaké
navýšeniefinanciíbudemožné.Pretonavrhujeodsúhlasiťlennavýšeniedotácieo
čiastku39tisíceuraažpouplynutídobyprihláseniasa,nazákladežiadostí,rozdeliť
finančnéprostriedky.

Ing.MilanGura,primátormestaČadca,uviedol,žejepotrebnépomôcť
tradičným klubom,ktorétúpomocpotrebujú.MestoČadcaajpodľazáverečného
účtumestajevoveľmidobrejfinančnejkondíciiaužtýmtonavýšenímdávamejasný
signál,žepeniazedošportubudúnavýšenéajpriďalšíchzmenáchrozpočtu.

Ing.JánDrobil,poslanecMZ,informovalprítomnýchposlancovzpozície
predsedufinančnejkomisieMZostanoviskukomisie,ktoráodporúčaschváliťMZ
prijaťuvedenúI.zmenurozpočtumestaČadcanarok2016.

Mgr.MiroslavaMináriková,poslankyňaMZ,sapriklonilaknázoruposlanca
JUDr.JozefaPajera.Ješokovaná,žesaidúprideliťďalšiefinančnéprostriedky
Hádzanárskému klubu PRATEX Čadca,ktorý má k dnešnému dňu dlh v
hádzanárskom zväzeajeeštelenotáznečiichpustiadosúťaže.Prídejej
neadekvátna podpora práve športovému klubu TJ Lokomotíva Čadca.Je
presvedčená,ženavrhnutéprerozdelenieneodzrkadľujeúspechyaničinnosťklubov,
apretohopovažujezanesprávne.

Ing.MilanGura,primátormestaČadca,naadresušportovéhoklubuTJ
LokomotívaČadcauviedol,žeprávetentoklubmánajlepšiepostavenienazískanie
finančnýchprostriedkov.Financiesidoterazzískaličiužzpredajamajetkualebo
prenájmumajetku.Pretomajúurčitelepšiupozíciu,nežostatnéklubyvnašommeste.
Vzávereuviedol,žerozhodujúo I.zmenerozpočtuažiadosťamiodotáciusabude
vedeniemestavážneeštezaoberaťajpriďalšejzmene.

JUDr.PeterStrapáč,PhD.,poslanec MZ,uviedol,žekomisiasaschádza
pravidelne
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apovažujejuzaveľmiaktívnu.Klubysapripravovalinatútomožnosťafinanciedo
športubudúzostranymestanavýšené.Návrhhovorío 4kluboch,pretožetiedo
dnešnéhodňasvoježiadostinamestoČadcariadnepodali.Tietonávrhyodrzkadľujú
ajzáchranuapodporuklubov,pretožejevážneohrozenáichďalšiaexistencia,
napríkladFKČadcanemámomentálnenavycestovanie.Tietošportovéklubysúo
tomvyrozumenéačakajúnatietofinancie.V prípade,žesataknestane,môženastať
katastrofavšportevmesteČadca.Novoprijaté VZNdávapriestorsamozrejmeaj
ďalšímklubom.Akoužajprimátorzdôraznil,ideo I.zmenurozpočtuatenpriestora
záujem opodporušportovýchklubom tuje.Tieto4klubysvojudruhúpodporuod
mestadostanúanebudúsamôcťužoďalšiuuchádzať,pretotujerovnakýpriestor
napodporuajpreostatnékluby.Terazpríderadnainékluby,ktorésabudúodotáciu
uchádzaťcezdruhúžiadosť.Akopredsedazvolákomisiu,kdeichešterazvyzvena
podaniežiadostídotermínuvzmyslenovéhoprijatéhoVZN.

Mestskézastupiteľstvoprijalok tomutoboduprogramuuznesenieč.
41/2016

K bodu6)
OdňatiemajetkuMestaČadcazosprávyrozpočtovejorganizáciiMestaČadca

Materiálk tomutoboduprogramutvoríprílohuč.6zápisnice.

Mestskézastupiteľstvoprijalok tomutoboduprogramuuznesenieč.
42/2016

K bodu7)
I.zmenarozpočtupríspevkovýchorganizáciíMestaČadcanarok2016

Materiálk tomutoboduprogramutvoríprílohuč.7zápisnice.

Ing.JánDrobil,poslanecMZ,chcepožiadaťvedeniemesta,abysado
pripravovanejzmenyrozpočturátalosnavýšenímfinančnýchprostriedkovprávepre
činnosťMPSČadca,nakoľkouždlhodobosaprávezjehorozpočtukrátiatakpodnik
nemápriestornaobnovu,údržbusvojhotechnickéhovybavenia.Akopríkladuviedol
situáciuzposlednýchdní,kedyMPSČadcamalvýpadokpreporuchovosťvtechnike
azvozodpadusariešilzapožičanímtechnikyzobceRaková.PreII.zmenunavrhuje
buďschválenieleasingualebopriamehonákupunovejtechnikyprepodnik.

Mgr.MiroslavaMináriková,poslankyňaMZ,sainformovala,čisavrámci
predloženejzmenyrozpočturátaajsopravouoplotenianacintoríneuKrkošky.

Ing.PeterLariš,riaditeľMPSČadca,potvrdilslováposlankyne,žeplotna
cintoríneuKrkoškyjevdezolátnomstave.Nosuma,ktoráboladoteraznavrhnutána
jehoopravu,jenepostačujúca,nakoľkoprácenaobnovebudúďalekoväčšiea
rozsiahejšie.Dočasnériešenienemávtomtoprípadezmysel,jepotrebnéoplotenie
vybudovaťkomplexneananovo.Terajšístavjeneprístupnýanebezpečný,vyčlenené
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finančnéprostriedkybudúpoužiténaodstránenieohrozujúcehostavua dobudúcna
sabudepotrebnékomplexnourekonštrukciounavedenímestazaoberať.

Mestskézastupiteľstvoprijalok tomutoboduprogramuuznesenieč.
43/2016

K bodu8)
Presťahovanie Centra voľného času z budovy súpisné číslo 2851 na ul.
Kukučínova vČadcidobudovysúpisnéčíslo752naul.JánaAmosaKomenskéhov
Čadci

Materiálk tomutoboduprogramutvoríprílohuč.8zápisnice.
Mgr.MiroslavaMináriková,poslankyňaMZ,poďakovalazapredloženýnávrh

napresťahovaniepôsobnostiCVČČadca.Jenázoru,žesatýmtokrokomzabezpečia
dôstojné priestorypre prácu detí,nakoľko doterajšie priestoryboliviacako
nevyhovujúce.

Mestskézastupiteľstvoprijalok tomutoboduprogramuuznesenieč.
44/2016

K bodu9)
Dodatokč.2VšeobecnezáväznémunariadeniuMestaČadcač.118/2011ovýške
príspevkunačiastočnúúhradunákladovapodmienkyúhradyvškolskejjedálnina
jedno jedlo podľa vekových kategóriistravníkov v zariadeniach školského
stravovaniavzriaďovateľskejpôsobnostiMestaČadca

Materiálk tomutoboduprogramutvoríprílohuč.9zápisnice.

Mestskézastupiteľstvoprijalok tomutoboduprogramuuznesenieč.
45/2016

K bodu10)
Dodatokč.4kVšeobecnezáväznémunariadeniuMestaČadcač.74/2008ovýške
mesačnéhopríspevkuzapobytdieťaťavmaterskejškolenačiastočnúúhradu
výdavkovvmaterskýchškoláchnajednodieťavzriaďovateľskejpôsobnostiMesta
Čadca

Materiálk tomutoboduprogramutvoríprílohuč.10zápisnice.

Mestskézastupiteľstvoprijalok tomutoboduprogramuuznesenieč.
46/2016

K bodu11)
Správaovýsledkochkontroly
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Materiálk tomutoboduprogramutvoríprílohuč.11zápisnice.

Mestskézastupiteľstvoprijalok tomutoboduprogramuuznesenieč.
47/2016

K bodu12)
PlánkontrolnejčinnostinaII.polrok2016

Materiálk tomutoboduprogramutvoríprílohuč.12zápisnice.

Mestskézastupiteľstvoprijalok tomutoboduprogramuuzneseniač.
48/2016

K bodu13)
Kúpa,predaja nájom nehnuteľností

Materiálk tomutoboduprogramutvoríprílohuč.13zápisnice.
Ing.MilanGura,primátormestaČadca,informovalprítomných,žesťahuje

zrokovaniapredloženýmateriálčíslo4–JUDr.LadislavŠčuryaRenátaŠčuryová.
Mgr.MarcelŠulo,poslanec MZ,požiadalo doplňujúcu informáciu k

predloženémumateriálučíslo1–Podmienkyobchodnejsúťažeč.1/2016.Chcel
vedieť,ktojeiniciátoromnávrhu,čimesto,alebožiadateľ.

Ing.JaroslavHacek,zástupcaprednostkyMsÚ,kdanémuuviedol,žeužv
minulostidošloksporom o to,kohotenpozemokje.SporriešilaajMPČadca.Na
základesporovsazistilo,žesúnesprávneurčenéhranicepozemkov.Mestonenašlo
inúmožnosťakouspokojiťmajiteľovsusednýchpozemkov,pretomestopristupujek
obchodnejverejnejsúťaži.

PhDr.PavolHoleštiak,PhD.,poslanecMZ,odporučilvedeniumestazmeniť
podmienkyvčasti3Kritériáhodnoteniasúťažnýchnávrhovvbode5.znenietak,že
aksadosúťažeprihlásianavrhovateliasrovnakovouvýškoukúpnejceny,abymesto
vyhlásilo vtakomtoprípadeelektronickúaukciuaniesaprihliadalonato,
kedybolnávrhmestudoručený.Dosiahnesatakzvýšeniekapitálovýchpríjmov,ktoré
sanáslednemôžupoužiťnaďalšieinvestičnéakcievmeste.

Mestskézastupiteľstvoprijalok tomutoboduprogramuuzneseniač.
49/2016
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K bodu14)
Rôzne

Materiálk tomutoboduprogramutvoríprílohuč.14zápisnice.
VladimírMalík,poslanecMZ,saopäťvrátilkproblémunamultifunkčnom

ihriskuvareáliškolynaZŠKomenského.Požiadalvedeniemesta,abysananeho
obrátilpoverenýpracovníkMsÚ,sktorým prejdeškodynauvedenom ihriskua
zasvätíhodocelejproblematiky.

Ing.JozefPohančeník,poslanecMZ,savrátilktémerozdeleniafinančných
prostriedkovprešportvmeste.Navrhujepohraťsasmyšlienkouzriadeniajedného
Mestskéhošportovéhoklubu,ktorýbyzastrešovalvšetkyklubyvmesteČadca.
Mestskézastupiteľstvoby tak odsúhlasovalolen balíkfinancií,ktorýbybol
prešporturčený
arozdeleniešportovýmklubombybolonavedenímestskéhošportovéhoklubu.

VladimírMalík,poslanecMZ,vidíproblém prizaloženíjednéhomestského
športovéhoklubu,nakoľkokaždýklubmáiné,čiužfinančnéalebomajetkové
zázemie.Určitetojenadlhšiu diskusiu a zriadenie by nebolo jednoduché,
nakoľkoje presvedčený,že kluby
smajetkombysatakémutospojeniulogickybránili.

Mgr.MartinKlimek,poslanecMZ,požiadalsprávcucintorínaopokosenie
cintorína.ZároveňupozornilnakatastrofálnystavlávkycezČierňankusmerom k
MPSČadca.Pozitívnevnímasnahuvedeniamestazasielaťmateriálynarokovanie
MZelektronickouformou.Chcelbyaleupozorniťnazabezpečenietechnického
zázemiavrokovacejmiestnosti.Vzáveresachcelinformovaťnapetíciuobčanovz
ulicePribinovanazvýšenúprašnosť,čisatentopodnetobčanovrieši.

JUDr.JánMacura,poslanecMZ,nadviazalnapodnetposlankyneMinárikovej,
ktoráotvorilaproblém oploteniacintorínauKrkošky.Chcelbyvedeniumesta
pripomenúť,žesrovnakýmproblémomsadlhodobotrápiaobčaniaajnacintorínena
Horelici.Vzáverebysachcelinformovať,akýdlhešteostávaFKČadcaačipridelená
dotáciazmestaČadcabudepoužitánajehovykrytie,alebofinanciebudúpoužiténa
chodklubu.

Mestskézastupiteľstvoprijalok tomutoboduprogramuuzneseniač.
50/2016

Nakoľko bolprogram rokovaniaMZ Čadcavyčerpaný,Ing.MilanGura,
primátormestaČadca,poďakovalprítomnýmzaúčasťa zasadnutieMZvyhlásilza
ukončené.

Ing.AnnaZ bo ja no vá Ing.Milan Gu ra
prednostkaMsÚČadca primátormestaČadca

VladimírMalík MUDr.AnnaKorduliaková
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I.overovateľ II.overovateľ

Zapísala:Ing.PetraĎuranová


